
Pierwsza – i w dalszym ciągu najliczniej-
sza – grupa osób to wieloletni pracownicy 
jednej organizacji. W ich przypadku utra-
ta pracy to z jednej strony bardzo trudne 
doświadczenie emocjonalne, a z drugiej 
wyzwanie odnalezienia się na zewnętrz-
nym rynku pracy, który dziś rządzi się zu-
pełnie innymi prawami niż kilkanaście lat 
temu. Wielu z nich współpraca z doświad-
czonym konsultantem kariery, który do-
skonale zna rynek i aktualne trendy, może 
pomóc spozycjonować posiadane kompe-
tencje, pokazać możliwości i alternatywy, 
przywrócić wiarę w siebie i  w znalezie-
nie nowego zatrudnienia, a tym samym 
zmotywować do aktywności. Czy to samo 
pracownik mógłby osiągnąć własnymi  
siłami? 

Druga grupa osób to specjaliści i mene-
dżerowie, którzy mają wysokie kompe-
tencje pożądane przez pracodawców. 
Potrzebują natomiast wiedzy i narzędzi, 
by zwiększyć swoją skuteczność na ryn-
ku pracy. Z pomocą konsultanta przed-
stawiciele tej grupy dokonają audytu 
kariery i zidentyfikują swoje dotychcza-
sowe osiągnięcia, a następnie umiejętnie 
przedstawią to w CV i profesjonalnych 
mediach społecznościowych. To z ko-
lei zapewni im zaproszenia na rozmowy, 
które skutecznie przeprowadzone otwo-
rzą nowy etap w ich karierze. 

Trzecia grupa osób to uczestnicy bar-
dzo świadomi rynku pracy, którzy dbają 

o swoją karierę, a outplacement traktu-
ją jako wsparcie w dalszym profesjonal-
nym rozwoju. Przedstawiciele tej grupy 
bardzo często szukają nowych możliwo-
ści pokierowania swoim dalszym rozwo-
jem, także poprzez przebranżowienie 
się lub rozpoczęcie własnej działalności. 
Kluczowe w tym wypadku będzie ziden-
tyfikowanie mocnych stron i obszarów 
do rozwoju oraz opracowanie skutecznej 
strategii budowania marki osobistej na 
rynku. Doświadczenie i zewnętrzne, ho-
listyczne spojrzenie konsultanta kariery 
mogą być w tym wypadku nieocenione. 
Dodatkowym benefitem dla tej grupy jest 
międzynarodowa perspektywa BIGRAM, 
którą czerpiemy ze współpracy z naszymi 
partnerami globalnej sieci firm outplace-
mentowych Career Star Group. 

Outplacement to dzisiaj sprawdzone 
i istotne narzędzie wspierające budowa-
nie wizerunku pracodawcy. Jeżeli orga-
nizacje konkurują o wykwalifikowanych 
pracowników, to kluczowe znaczenie za-
czyna mieć renoma wiarygodnego i od-
powiedzialnego pracodawcy. Mówi się 
dzisiaj, że firmę poznajemy nie po tym, 
jak rekrutuje nowych pracowników, lecz 
po tym, jak żegna się z dotychczasowymi. 
Warto więc zadbać o wizerunek dobrego 
pracodawcy.  

J
ak pokazują doświadczenia 
klientów BIGRAM, warto, po-
nieważ zwolnienie to zawsze 
trudne przeżycie dla każde-
go pracownika, okupione du-

żym niepokojem i rozczarowaniem, które 
potrafi mocno zachwiać jego samooce-
ną. Dodatkowym wyzwaniem dzisiaj jest 
też pandemia i ogólna niepewność, z jaką 
przyszło nam się mierzyć. Wiele organi-
zacji w odpowiedzi na nią wdraża obec-
nie strategie ukierunkowane na Mental  
Health, by wesprzeć swoich pracowników. 
Pozostawienie zatem dzisiaj pracownika 
samemu sobie w sytuacji zwolnienia może 
być postrzegane jako pewien brak spójno-
ści firmy w działaniu i komunikacji. I tu 
z pomocą przychodzi outplacement.   

Programy outplacementu mogą być 
kierowane do większej grupy pracowni-
ków objętych zwolnieniami z przyczyn 
leżących po stronie organizacji ( jak trans-
formacja organizacji, przejęcia, przenie-
sienia kompetencji do innych lokalizacji 
czy ewolucja niezbędnych kompetencji) 
lub do indywidualnych osób, gdy zmiana-
mi objęte są pojedyncze stanowiska. 

Czy dla wszystkich outplacement może 
okazać się benefitem?
Tak, o ile jest skutecznie zaprojektowa-
ny i elastycznie dostosowany do indywi-
dualnych potrzeb. W BIGRAM programy 
outplacementowe szyjemy na miarę dla 
zidentyfikowanych trzech podstawowych 
grup uczestników.

Dzisiejszy rynek pracy charakteryzuje 
się niezwykłą dynamiką, a liczba ofert  
z każdym miesiącem szybuje w górę. 
Czy w takiej sytuacji warto w dalszym 
ciągu inwestować w outplacement, 
czyli wsparcie zwolnionego 
pracownika w jak najszybszym 
znalezieniu nowego zatrudnienia? 
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